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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Lidská práva bezesporu představují nadčasové téma, které nabývá na aktuálnosti 

v kontextu doby. Svoboda projevu, ale současně i její meze a omezování jsou 

v současnosti vysoce aktuální témata, a to i v demokratických společnostech. Pro 

současnost označovanou jako tzv. informační společnost, případně postmoderní 

společnost je typické online prostředí s imanentním prvkem odosobnění až anonymity a 

tak i ztráty (pocitu) odpovědnosti. Toto prostředí nabízí nebývalé možnosti uplatnění 

svobody projevu. Ruku v ruce s tím ale doba nastoluje jako naléhavé téma otázku 

odpovědnosti a připomínání, že svoboda projevu není bezbřehá a její omezení nutně 

nepředstavuje cenzuru, popření demokracii či omezení nedovolené. Na významu 

nabývá diskuse o elementární slušnosti, mezích tolerance (netolerování netolerance), 

respekt k důstojnosti člověka. Naléhavým tématem je tak konflikt svobody projevu 

s jinými lidskými právy a hledání vyváženosti. Velkým tématem doby s vazbou na 

svobodu projevu je i přehodnocování dějin soudovým pohledem, etnické a rasové 

otázky, úcta k minoritám a téma rovnoprávnosti lidí vůbec. Vedle konfliktu práv 

rovného s rovným (v horizontálním vztahu) nelze přehlédnout ani téma omezování 

svobody projevu mocensky, tedy ve vertikálním vztahu, kdy příkladmo lze zmínit 

situaci v Polsku a zejména pak v Maďarsku. Cenné na práci je, že se zabývá konfliktem 

svobody projevu nejen ve vztahu k ochraně soukromí, ale i ve vztahu k dalším 

aspektům včetně náboženských projevů. Zvolené téma lze považovat za vhodné nejen 

z pohledu právní vědy, ale též aplikační právní praxe. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 

Zpracování tématu vyžaduje orientaci nejen v tuzemském právním řádu, ale především 

v nadnárodní úpravě, konkrétně Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a svobod 

(„Úmluva“). Těžiště práce spočívá v rozboru judikatury a komparaci. Rigorozantka 

svou prací navazuje na diplomovou práci Evropský soud pro lidská práva – postavení a 

role na poli ochrany osobnosti vč. rozboru judikatury a jeho vlivu na tuzemskou 

judikaturu obhájenou v roce 2019. V té si předsevzala za cíl teoreticky vymezit 



Evropský soud pro lidská práva (ESLP) a zmapovat zásadní aktuální rozhodnutí ESLP 

v oblasti ochrany osobnosti (ve vztahu k zásahu obsahem). Rigorózní práci pojímá 

širším způsobem, v popředí jejího zájmu je svoboda projevu. Za cíl si tentokrát klade 

nejen představit fungování ESLP, ale popsat právní základ svobody projevu 

v tuzemském i mezinárodním kontextu a poskytnout analýzu jednotlivých aspektů 

svobody projevu v kontextu judikatury ESLP se zaměřením na různé rozhodovací 

tendence či aspekty významné pro rozhodování ESLP. V kontextu rozhodnutí ESLP se 

pak věnuje i rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie (SD EU) a rozhodnutím 

tuzemských soudů. Vzhledem k tomu, že svoboda projevu je nesmírně široké téma, 

rigorozantka se v práci cíleně zaměřuje pouze na vybrané aspekty, které volí zejména z 

hlediska aktuálnosti a dynamiky dané oblasti. Jak uvádí, cílem práce není zmapovat již 

ustálenou a v odborné veřejnosti dobře známou judikaturu, ale nabídnout rozbor co 

možná nejaktuálnější judikatury. Metoda práce je popisná, analytická, i komparativní. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Rigorozantka práci člení Úvod, sedm kapitol (1. ESLP; 2. Právní úprava svobody 

projevu; 3. Svoboda projevu a ochrana soukromí; 4. Svoboda projevu a online prostředí; 

5. Svoboda projevu a náboženské projevy; 6. Svoboda projevu a hate speech; 7. 

Svoboda projevu a právo na ochranu zdroje), Závěr. Jednotlivé kapitoly jsou dále 

členěny na body a podbody. Dle práce obsahuje Titulní stranu, Prohlášení, Poděkování, 

Obsah, Seznam zkratek, Seznam použitých zdrojů, Abstrakt vč. klíčových slov a 

Abstract vč. Keywords. Kapitoly 3 až 7 obsahují zpravidla obecný úvod (3.1 K ochraně 

soukromí obecně, 4.1 Specifika online prostředí, 5.1 K úpravě náboženských projevů 

obecně, 6.1 Pojem hate speech obecně, 7.1 Svoboda médií a právo na ochranu zdroje 

obecně), dále pak popis a rozbor jednotlivých rozhodnutí (v kapitole 3 jde o pět 

rozhodnutí z toho jedno Soudního dvora Evropské unie, v kapitole 4 o osm rozhodnutí 

z toho jedno českého Ústavního soudu a jedno Městského soudu v Praze, tato kapitola 

se na téma sledování – sběru dat, internetové zdroje a odpovědnost za obsah, v kapitole 

5 šesti rozhodnutí z toho jedno Nejvyššího soudu, v kapitole 6 čtyř rozhodnutí a 

v kapitole 7 čtyř rozhodnutí z toho jedno Ústavního soudu. Každá z těchto kapitol pak 

obsahuje dílčí závěry. Členění práce je vcelku logické, byť hranice mezi kapitolami 

rozhodně nejsou ostré, zejména střet s ochranou soukromí je imanentně obsažen i v 

dalších kapitolách (zejména 4 a 6). Bodovému členění v kapitole 7 lze vytknout, že 

zavádí podbodové člení (7.2.1), aniž by dále číslování v této úrovni pokračovalo. 

Dobrým nástrojem pro orientaci v práci je její obsah s označením jednotlivých 

analyzovaných rozhodnutí.  

 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím 

způsobem zpracován 

Vlastní závěry rigorozantky jsou obsaženy zejména v bodech 3.7, 4.5, 5.4, 65 a 7.4 a 

dále v Závěru V bodu 3.7 se rigorozantka vyslovuje v kontextu analyzované judikatury 

k institutu veřejné známé osoby (public figure). Lze vyrozumět, že jej v tuzemském 

prostředí považuje až za přeceňovaný. Zdůrazňuje, že hledisko veřejně známé osoby by 

nemělo být považováno samo o sobě za zásadní při posuzování oprávněnosti zásahu do 

soukromí takové osoby. Poukazuje na jiné alternativy pro hodnocení oprávněnosti 

zásahu do soukromí v konfliktu se svobodou projevu. Okolnost, že jde o osobu veřejně 

známou osoby, je třeba považovat pouze za podpůrnou, a někdy dokonce irelevantní. 

Důležitější než to, zda jde o osobu veřejného zájmu, je, že musí jít o otázku (téma) 



veřejného zájmu. Zdůrazňuje i relevantnost aspektu předchozího chování osoby, do 

jejíchž práv bylo zasaženo. V bodu 4.5 člení rigorozantka závěry kapitoly 4 do dvou 

tematických bloků (sledováním dat; internetové zdroje a odpovědnost za uživatelský 

obsah). Poukazuje na střet veřejného zájmu se soukromým a vyhodnocuje, že ESLP i 

Ústavní soud v konkrétních případech dovodily, že sledování/sběr citlivých dat je 

legitimním prostředek pro ochranu zdraví a bezpečnosti, že hledisko veřejného zájmu 

převýšilo požadavek na ochranu soukromí. ESLP (víc než ÚS) přitom ale současně 

klade vysoký důraz na kontrolu a ochranu proti zneužití. Právě tato hlediska zohlednil 

SD EU ve svém rozhodnutí Digital Right Ireland Ltd v. Ministry for Communications, 

Marine and Natural Resources ze dne 8. dubna 2014 ve spojených případech C – 293/12 

a C-594/12, kdy zrušil směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 

15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti 

s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných 

komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/E, pro rozpor s právy zaručenými 

Listinou základních práv EU, ač nezpochybnil význam veřejného zájmu. Pokud jde o 

svobodu projevu na internetu, poukazuje rigorózantka na faktor času, a to jak v případu 

Wegrzynowski a Smolczewski proti Polsku, kde ESLP došel k závěru, že uplynul-li od 

událostí obsažených v článku zasahujícím do osobnostních práv dostatek času, neměl by 

být smazán, neboť za prvé z důvodu časové prodlevy již do osobnostních práv 

nezasahuje a za druhé zpětné mazání článků by představovalo upravování historie, 

jakož i v případu Kablis proti Rusku, tam byla ruským orgánům ze strany ESLP vyčtena 

zejména příliš rychlá reakce v podobě předběžného opatření. V bodu 6.5 zdůrazňuje 

souvislost závěrů ESLP o porušení svobody projevu s trestem, který byl uložen za 

nezákonný projev. ESLP sice zkoumá splnění podmínek pro omezení svobody projevu 

dle Úmluvy (na základě zákona, legitimní cíl a nezbytnost v demokratické společnosti), 

pro případné závěry o nepřípustném omezení svobody projevu je ale ve výsledku 

zásadním hlediskem druh a výše sankce za nezákonný projev, tedy jeho přiměřenost. 

Příliš přísné sankce totiž mohou mít nežádoucí odrazující efekt, tedy omezovat svobodu 

projevu formou pro demokratickou společnost nežádoucí míry autocenzury, mírnější 

sankce takový chilling effect na svobodu projevu nemají. Rigorozantka si tak v práci 

klade přiléhavé otázky, zda a jak obecné závěry o porušení svobody projevu lze 

z jednotlivých rozhodnutí ESLP činit, dospívá k závěru, že závěry ESLP o porušení 

Úmluvy vypovídají ani tak o tom, jaké projevy ještě požívají ochranu Úmluvy a jaké již 

ne, ale o tom, jaké sankce jsou již nepřípustné. Při rozdílných sankcích by tak týž zásah 

byl hodnocen různě, což – jak rigorozantka kriticky hodnotí - do značné míry znamená 

rozmazání hranice mezi chráněným projevem dle článku 10 Úmluvy a projevem 

nechráněným a benevolentní přístup ESLP k omezování svobody projevu v případech, 

že je sankce mírná. Nabízí se i vysvětlení, že přístup ESLP zde souvisí s bagatelní 

povahou případů s nižší sankcí (analogicky k tomu srov. závěry Ústavního soudu v 

případu popsané v kapitole 7 o právu na ochranu zdroje pod bodem 7.3.4.). V bodu 7.4, 

při shrnutí kapitoly 7, rigorozantka zdůrazňuje, že ESLP i tuzemský Ústavní soud ve 

své rozhodovací praxi reflektují zásadní význam ochrany zdroje, horší situace je u 

soudu nižší. Zmiňuje jistou paralelu s aspekty informačního sebeurčení, kdy je při 

posuzování neoprávněnosti zásahu významné, jak se subjekt práva chová (kolik toho o 

sobě sám zpřístupní). U legitimnosti ochrany zdroje (odmítnutí vypovídat před orgány 

činnými v trestním řízení) pak má význam, zda si novinář zdroj chrání a obecně jej tají, 

nebo o své zdroji mluví veřejně, ale odmítne vypovídat jen před orgány činnými 

v trestním řízení. Z práce lze dovodit, že z rozhodnutí ESLP sice lze činit některé 



obecné závěry, ale významnou roli hrají konkrétní aspekty případu (konkrétní skutek), 

na to je třeba při aplikaci závěrů rozhodnutí ESLP třeba brát zřetel. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce ano 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

rigorozantka osvědčila samostatnost při zpracování 

tématu, tomu odpovídá i výsledek kontroly na 

plagiáty – vygenerovaný protokol ze dne 25. června 

2020: počet podobných dokumentů: 698 s nejvyšší 

dosaženou mírou podobnosti: menší než 5 % 

Logická stavba práce v zásadě ano, jednotlivé kapitoly jsou prostupné 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

řádná, podíl cizojazyčných zdrojů vysoký a pro 

práci stěžejní, zdroje z oblasti odborné literatury a 

zejména judikatura 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

významná část práce představuje popis rozhodnutí, 

nechybí však ani analýza a syntéza závěrů 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

řádná (bez tabulek a grafů) 

Jazyková a stylistická úroveň srozumitelná, čtivá, nikoli na úkor odborné úrovně  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě doporučuji k obhajobě 

Otázka k obhajobě zamyslete se nad významem rozhodnutí 

ESLP pro rozhodovací praxi členských států 

Úmluvy, popište kategorie rozhodnutí ESLP 

 

 

V Praze dne 31. července 2020 

 

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr. 

pověřená akademická pracovnice 
 


